
 

PROPOSTA DE GOVERNO 

Candidato à reeleição para Prefeito de Tupirama - TO, cidade que me 
orgulho de estar administrando no decorrer deste mandato, e pretendemos a 
reeleição para dar continuidade ao progresso até agora desenvolvido, 
proporcionando melhoria de qualidade de vida para o nosso povo. 
 

Continuar com as nossas formas inovadoras e ousadas de administrar os 
recursos públicos municipais, buscando os conhecimentos e os desafios do 
desenvolvimento integrado, a par da convivência com os problemas atuais e 
futuros do nosso município.  
 

Nos levam a apresentar um programa que conjuga a continuar 
ousadamente, utilizando de formas inovadoras de gestão e enfrentamento de 
desafios que a região vem enfrentando e enfrentará nos próximos anos. 
 

Nosso programa propõe-se a continuar gerindo com igualdade, cidadania 
e acessibilidade, pois são princípios essenciais para promover qualidade de vida, 
de trabalho, crescimento e desenvolvimento social. Além de garantir respeito, 
oportunidade e dignidade humana a toda população.  
 

Objetiva-se a continuação da nossa forma de administrar, de forma 
descentralizada e agregada a sociedade, aliada a uma perspectiva de 
desenvolvimento integrado através, de seguimentos sociais, culturais e 
econômicos aqui existentes. Considerando a necessidade de possuir uma 
infraestrutura disponível e acessível a todos os munícipes, respeitando a 
diversidade e necessidade individual e coletiva.  

 
Diante do exposto, apresentamos nossa proposta de trabalho:  

 
 

 Continuaremos administrando na forma de um processo fundamental, 
desenvolvendo soluções que, jamais, foram empreendidas ao longo de 
outras administrações, visando preparar o município para se alavancar de 
forma concreta e coerente, ampliando e aprofundando resultados 
positivos; 

 

 Continuaremos o desenvolvimento do nosso município na execução de 
obras e serviços em andamento, aplicando os recursos já captados, para 
pavimentações de ruas e calçamento asfáltico, com construção de 
calçadas, meio fio, jardinagem e arborização, até a conclusão de todo 
território urbano do município; 

 



 

 Na zona rural continuaremos fazendo pavimentação e terraplanagem das 
estradas e, construções de pontes e bueiros, necessários para facilitar a 
escoação da produção e transportes de pessoas; 

 

 Ampliação da infraestrutura urbana, construção de rede de água, esgoto 
e de iluminação pública, ampliação da zona urbana, através do projeto 
Construindo Sonho, construindo de início 30 (trinta) unidades de casas 
populares para famílias carentes, também daremos continuidade na 
distribuição de terrenos para construções de estabelecimentos 
comerciais, industriais e residenciais; 

 

 Manteremos e aperfeiçoaremos o projeto feira livre modelo, onde os 
pequenos produtores, uma vez por semana, expõe seus produtos à 
venda, tendo como garantia do município a aquisição dos produtos não 
vendidos, até a sua autonomia financeira, como já implantada nesta 
cidade; 

 

 Impulsionar a construção de uma rodoviária, disponibilização de 
concessão de serviço de transporte público coletivo entre as cidades 
circunvizinhas, tais como taxi e moto táxi.  

 

 Construir as dependências físicas administrativas do aeródromo 
(aeroporto) já assumido o seu gerenciamento administrativo; 

 

 Promover parcerias, para recolhimento e remoção de resíduos sólidos de 
forma eficiente, adequada e sustentável; 

 

 Edificação de sede própria para instalação do Conselho Tutelar,  Proteção 
da Criança e do Adolescente e Centro do idoso, bem como a aquisição 
de um veículo apropriado para condução dos conselheiros no exercício 
de suas atividades;  
 

 Manter e ampliar  o serviço de transporte já existente, buscando e levando 
a população, das regiões sul e norte, em data programada, e, em veículo 
apropriado, para fazerem suas compras, nas regiões mais distantes, terá 
um representante do município, que fará socorro imediato quando for 
preciso, além da manutenção da voadeira que atualmente, faz a travessia 
das pessoas para a cidade de Pedro Afonso;  
 

 Continuação da regularização fundiária, urbana e rural, expedindo-se 
títulos definitivos aos verdadeiros posseiros e possuidores dos atuais 
imóveis urbanos, de forma coerente e acessível, ao tempo em que, na 
zona rural, serão realizadas, transferências de matriculas dos imóveis 
rurais do município de Guaraí para o nosso município; 
 
 



 

 No campo social, continuaremos criando programas de garantia de 
melhor distribuição de renda, que traga para os munícipes dignidade e 
cidadania colocando renda mínima de sobrevivência nos lares 
tupiramenses; 
 

 Melhorar o sistema de escoamento de grãos, as estradas vicinais do 
município, e, para os pequenos produtores, assistência técnica e auxilio 
com maquinas adequadas para o aumento do plantio; 

 

 Para combater a crise hídrica periódica em nosso município serão 
construídos mini poços artesianos em regiões estratégicas. Incentivando 
a produção rural, com vista a agricultura familiar; 
 

 Buscaremos a reestruturação de praias no nosso município, incentivando 
empreendedores para a construção de hotéis, restaurantes e similares 
além de outras implementações que vise à visitação de pessoas e, em 
consequência aumento de circulação de renda; 

 

 Na saúde, vamos continuar progredindo, sempre ampliando e melhorando 
o atendimento preventivo, promovendo capacitações periodicamente aos 
funcionários da rede de saúde e ainda garantir a implementação dos 
serviços sanitários e zoonoses, visando o combate incessante do novo 
corona vírus (COVID-19) e outras epidemias, implementando a patrulha 
da saúde que rondará todo território municipal, realizando diagnósticos 
precoces para a prevenção de doenças. Além de ações estratégicas para 
garantir o acompanhamento, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 
pacientes com comorbidades, zelando pelo atendimento humanizado e 
de amplo acesso a toda população;  
 

 Enquanto que na educação, continuaremos o projeto de implementação 
do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) dos professores do 
município, promovendo a valorização dos professores e a erradicação do 
analfabetismo no município, melhorando o desempenho escolar em todos 
os níveis, diminuindo a evasão e repetência dos alunos, criando 
condições e incentivo para os adultos não alfabetizados, participarem de 
cursos de alfabetização, aumentado assim os índices estabelecidos pelo 
Ministério da Educação; 
 

 Continuar com o projeto de construção e implantação de uma Delegacia 
de Polícia Civil, munida de Delgado, Agentes de Polícia e Escrivão, assim 
como ações para em conjunto com outros órgãos, coibir a criminalidade; 
 

 Reformar as instalações já existentes para a pratica de esporte e lazer, 
ampliando toda a estrutura do campo de futebol, bem como, cobrir a 
quadra de esporte Ricardo Alves Coelho, dando maiores condições para 
o esporte competitivo. Objetiva-se derrubar as barreiras para a pratica de 



 

esporte, pelas pessoas portadoras de necessidades especiais e aos 
idosos, assim como construção de ciclovias e pistas de caminhada; 
 

 No meio ambiente, garantir o desenvolvimento e crescimento, tanto na 
zona rural, quanto na zona urbana, sem agredir o meio ambiente, 
respeitando as normas que o protege;  
 

 Apoiar órgãos governamentais e organizações não governamentais com 
ações presentes no município, desenvolvendo projetos em conjunto com 
o Consorcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos e Gestão 
Ambiental Integrada denominado Consorcio Intermunicipal Delta do 
Tocantins, composto pelos municípios de Tupirama, Pedro Afonso e Bom 
Jesus; 

 

 Criaremos para o combate aos incêndios em período de seca uma 
Brigada Municipal de Incêndio, a qual ficará constantemente atenta aos 
focos de incêndio que houver no município; 

 

 Finalmente, externamos que temos como pauta principal, o crescimento 
comercial da cidade de Tupirama, vinculado a uma indispensável 
melhoria da qualidade de vida de todos que aqui vivem, administrando 
com competência e transparência. 

 
           Estas são as principais propostas, as quais serão no decorrer da 
campanha detalhadas, paulatinamente. 

 
“Que Deus, sempre seja Louvado!” 

 
 
 

Helisnatan Soares Cruz. 
Candidato a Prefeito de Tupirama. 

Coligação “O NOVO TEMPO CONTINUA”. 
PSD E CIDADANIA 

 


